
 
 

Śrem, dnia 07.09.2021r. 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

dot. zapytania ofertowego na modernizację obiektów poprzemysłowych w Śremie 

 

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na modernizację obiektów poprzemysłowych w Śremie, zmienia 

treść zapytania ofertowego na podstawie Rozdziału XIII pkt 1.6 zapytania ofertowego w następujący sposób: 

 

Omyłkowo załączono błędny przedmiar robót – branża budowlana (jeden z załączników nr 6 do zapytania 

ofertowego). W związku z powyższym załączono nowy przedmiar do niniejszej zmiany. 

Zmianie uległy następujące pozycje: 

 

1) Było: 

Poz. 37 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z 

tynku 

Powinno być: 

Poz. 37  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” – 

powierzchnie pionowe, poz. 38 Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 

 

2) Było:  

Poz. 148 Parkiet, poz. 149 Cyklinowanie parkietu, poz. 150 Lakierowanie parkietu 

Powinno być:  

Poz. 149 DuoParkiet – montaż gotowej deszczułki 

 

3) Było: 

Poz. 159 Parkiet, poz. 160 Cyklinowanie parkietu, poz. 161 Lakierowanie parkietu  

Powinno być: 

Poz. 158 Warstwy wygładzające grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 

Poz. 159 Posadzki z wykładzin – wykładzina drewnopodobna o cechach określonych w projekcie 

 

4) Było:  

poz. 189 Dostawa i montaż folteki – widownia  

Powinno być: 

Pozycja została usunięta 

 

5) Było:  

Poz. 229: Posadzka zewnętrzna z granitu płomieniowanego 1,2 x 1,2 m 

Powinno być: 

Poz. 226 Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

 

6) Było: 

Poz. 247 Słupy z cegły klinkierowej pełnej 2x2 ceg. – Robocizna x 2 

Powinno być: 

Poz. 244 Słupy z cegły 2x2 ceg. – Robocizna x 2 

 

7) Było: 

Poz. 248 Słupy z cegły klinkierowej pełnej 2x1 ceg. – Robocizna x 2 

Powinno być: 

Poz. 245 Słupy z cegły 2x1 ceg. – Robocizna x 2 

 

 

 

 

 



 
 

 

8) Było: 

Poz. 251 Przemurowanie przesklepień łukowych szer 2 cegły – klinkierowa pełna 

Powinno być: 

Poz. 248 Przemurowanie przesklepień łukowych szer 2 cegły – pełna 

 

9) Było: 

Poz. 252 Przemurowanie przesklepień łukowych szer 1 cegła – klinkierowa pełna 

Powinno być: 

Poz. 249 Przemurowanie przesklepień łukowych szer 1 cegła – pełna 

 

 

W związku z wprowadzoną zmianą, Zamawiający wydłuża termin składania ofert na 17.09.2021r. godz. 14:00. 

Stąd zmianie ulegają następujące zapisy zapytania ofertowego: 

 

I. Rozdział VIII, pkt. 17: 

Było: 

Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana 

Pawła II w Śremie, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, " Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszego Serca 

Jezusa w Śremie. OFERTA na modernizację obiektów poprzemysłowych w Śremie” oraz „nie otwierać 

przed dniem 14.09.2021r. godz. 14:30” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; (oferty należy przesłać na 

ww. adres, tj. adres Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie) 
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było 

odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie. 

 

Powinno być: 

Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Zespół Szkół Katolickich im. św. 

Jana Pawła II w Śremie, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, " Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszego 

Serca Jezusa w Śremie. OFERTA na modernizację obiektów poprzemysłowych w Śremie” oraz „nie 

otwierać przed dniem 17.09.2021r. godz. 14:30” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; (oferty należy 

przesłać na ww. adres, tj. adres Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie) 
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było 

odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie. 

 

II. Rozdział  IX, pkt. 3 

 

Było: 

Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie 

do dnia 14.09.2021r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina wniesienia wadium do Zamawiającego – wadium 

musi zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, który oznaczone 

jest nie tylko datą, ale również godziną. 

 

Powinno być: 

Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie 

do dnia 17.09.2021r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina wniesienia wadium do Zamawiającego – wadium 

musi zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, który oznaczone 

jest nie tylko datą, ale również godziną. 
 

III. Rozdział X, pkt. 3 

 

Było: 

Termin składania ofert upływa dnia 14.09.2021r. godz. 14:00. 

 

Powinno być: 

Termin składania ofert upływa dnia 17.09.2021r. godz. 14:00. 

 

 



 
 

IV. Rozdział X, pkt. 6 

 

Było: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.09.2021r. o godz. 14:30 w sekretariacie Zespołu Szkół Katolickich im. św. 

Jana Pawła II w Śremie, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem. 

 

Powinno być: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.09.2021r. o godz. 14:30 w sekretariacie Zespołu Szkół Katolickich im. św. 

Jana Pawła II w Śremie, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem. 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. 

 

Ks. Ryszard Adamczak 

Proboszcz 

 


